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19บจ.เข้าดัชนีDJSI
มากสุดในอาเซียน

ในช่วงทีเ่สยีงป่ีกลองการเมอืง
เชิดรัว หลายคนโฟกสัไปทีพ่ืน้ท่ี
ภาคเหนือ กลาง อสีาน ว่าจะมี
การแข่งขนัอย่างดุเดอืด เพราะ
มเีก้าอี ้ส.ส. ให้ช่วงชงิจ�านวน
มาก แต่ไม่ควรละสายตาจาก
สนามการเมืองในภาคใต้ แม้
จะไม่ใช่พ้ืนท่ียุทธศาสตร์ส�าคญั
ในการแย่งชงิอ�านาจรฐั แต่เป็น
อกีพืน้ทีห่นึง่ทีจ่ะมเีดมิพนัสูง

กว่าการเลอืกตัง้ทุกครัง้ท่ีผ่าน
มา โดยจะเป็นการแข่งขนัใน
กลุม่คนกันเองท่ีเคยร่วมท�างาน
การเมอืงทัง้ในและนอกสภามา
ด้วยกัน เพราะต่างต้องการสร้าง
พื้นที่ยืนทางการเมืองให้ฝ่าย
ตวัเอง สนามการเมอืงปักษ์ใต้
จะดเุดอืดแค่ไหน ตวัแปรส�าคญั
อยู่ที่ว่าใครจะเป็นผู้น�าทัพ
ประชาธปัิตย์ลงสนามเลอืกตัง้
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๑พฤศจิกายนนี้
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การเตรยีมความพร้อมเพือ่จดัเลอืก
ตั้งในช่วงต้นปีหน้า ล่าสุดคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ได้
เห็นชอบระเบียบว่าด้วยการแบ่งเขต
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
(ส.ส.) และได้ประกาศในราชกจิจา
นเุบกษาแล้ว

ขัน้ตอนต่อไปคอื กกต. ต้อง
จดัประชมุและประกาศจ�านวน ส.ส. 
ทีแ่ต่ละจังหวดัพงึมภีายใน 3 วนั
หลงัจากน้ี จากน้ันผู้อ�านวยการเขต
เลอืกต้ังประจ�าจังหวดัจะรบัไม้ต่อ
เพือ่ท�าการแบ่งเขตเลอืกตัง้ในพืน้ที่ 
โดยขั้นตอนนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น 
40-50 วนั

เท่ากับว่าระยะเวลาไม่เกนิ 
60 วันหลงัจากนีจ้ะทราบเรือ่ง
เขตเลอืกตัง้ในแต่ละจังหวดัอย่าง
เป็นทางการ ท�าให้พรรคการเมอืง
สามารถวางตวัผูส้มคัรรบัเลอืก
ตัง้ในแต่ละเขตได้

เมือ่ทกุอย่างเริม่มคีวามชัดเจน
ขึน้เรือ่ยๆ บรรดาพรรคการเมอืงก็
ต้องเร่งมอืเตรยีมความพร้อมส�าหรบั
ลงแข่งขนั หลังจากทีส่นามการเมอืง
ถกูปิดมานานกว่า 4 ปี
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ในการเลอืกตัง้ครัง้น้ีหลายคน
โฟกสัไปทีพ่ืน้ทีภ่าคเหนือ ภาคอสีาน 
และภาคกลาง ว่าจะมีการแข่งขนักนั
อย่างดุเดือด เพราะเป็นพืน้ทีท่ีม่เีก้าอี้ 
ส.ส. ให้แย่งชงิกนัมากทีส่ดุ

ทีส่�าคญัยงัเป็นพืน้ทีท่ีผู่อ้ยาก
ได้อ�านาจรฐัไว้ในครอบครองหลงั
การเลือกตัง้ให้ความส�าคญัมากท่ีสดุ 
โดยมีเจ้าของพื้นที่เดิมเป็นพรรค
ใหญ่อย่างพรรคเพือ่ไทย และผูท้้า
ชงิอันดับหน่ึงคอืพรรคนอมนิขีอง
กลุม่อ�านาจในปัจจบุนัทีใ่ช้กลยทุธ์
ท�าลายความแขง็แกร่งของคูแ่ข่งด้วย
การเดินสายดดูคนของฝ่ายตรงข้าม
ให้มาเป็นพวกอยู่ในตอนนี้

ส�าหรบัพืน้ทีภ่าคใต้ถอืว่าไม่ใช่
พืน้ทีห่ลกัของการชงิอ�านาจ เพราะ

เก้าอ้ี ส.ส. มใีห้แย่งชิงไม่มาก แถม
ยงัเป็นฐานการเมอืงทีแ่ขง็แกร่งของ
พรรคเก่าแก่อย่างพรรคประชาธปัิตย์
ทีไ่ม่ว่าจะส่งใครลงสมัครกม็โีอกาส
ชนะเลือกตัง้แบเบอร์

อย่างไรก็ตาม แม้สนามการเมือง
ในภาคใต้จะไม่ใช่พืน้ทีย่ทุธศาสตร์
ส�าคญัในการแย่งชงิอ�านาจรฐั แต่เป็น
อกีพืน้ทีห่นึง่ทีจ่ะมกีารแข่งขนัอย่าง
เข้มข้น โดยจะเป็นการแข่งขนัในกลุม่
คนกนัเองทีเ่คยร่วมท�างานการเมอืง
ทัง้ในและนอกสภามาด้วยกนั

การแข่งขนัช่วงชงิเก้าอ้ี ส.ส. 
ในภาคใต้จะดเุดือดเลอืดพล่านแค่
ไหนข้ึนอยูก่บัว่าใครจะได้เป็นหวัหน้า
พรรคประชาธปัิตย์ด้วย

หากเก้าอีห้วัหน้าพรรคหลดุมอื

จากนายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ ไป
เป็นบคุคลอืน่ทีผู้่มอีทิธพิลนอกพรรค
ให้การสนบัสนนุอยูเ่บือ้งหลงั การ
ต่อสูใ้นพืน้ทีอ่าจเบาลง เพราะถือว่า
มแีต่มติรสหายทีเ่คยร่วมรบ แม้จะ
อยูต่่างพรรคการเมอืงแต่สามารถจับ
มอืเป็นพันธมติรถงึข้ันอาจแบ่งพืน้ที่
หรอืหลบเลีย่งให้กนัได้

แต่หากนายอภิสทิธิส์ามารถ
รกัษาเก้าอีห้วัหน้าพรรคเอาไว้ได้ 
การแข่งขนัเพือ่ชงิเก้าอี ้ส.ส. ในภาค
ใต้เดือดแน่นอน เพราะพรรคใหม่
ของสหายเก่าต้องออกแรงเต็มท่ีเพ่ือ
ให้ตวัเองมทีีย่นืในสนามการเมอืง

ความเข้มข้นของการแข่งขนัมี
แนวโน้มว่าจะมท้ัีงในกรอบและนอก
กรอบ จนแม้แต่ พล.ท.ปิยวัฒน์ 
นาควานชิ แม่ทัพภาคที ่4 ยงัอด
แสดงความเป็นห่วงไม่ได้

“หวัคะแนนต่างๆขณะนีเ้ริม่มี
การเคลือ่นไหว เรือ่งการเมอืงกม็กีาร
ประเมนิว่าน่าจะเกดิเหตุรุนแรงข้ึน
ได้ เพราะเหมอืนกบัเป็นโรคประจ�า
ตวัว่าเม่ือมกีารเลอืกตัง้กต้็องเกดิเหตุ
ยงิกนั ทางเจ้าหน้าทีจ่ะพยายามดูแล
ให้ดทีีสุ่ด โดยใช้ชดุกองก�าลงัรกัษา
ความสงบเรยีบร้อยของทหารพราน
และกองทพัภาคที ่4 เข้าพืน้ที ่เพือ่
ท�าความเข้าใจกับชาวบ้านว่าหากใคร
จะเล่นการเมอืงขอใหร้ะวงัตวัด้วย 
หากอยากให้เจ้าหน้าทีร่ฐัไปช่วยดูแล
เรากม็คีวามพร้อม แต่ไม่ใช่เป็นการ
ไปเดนิตามหลังนกัการเมอืง ถ้าใคร
อยากเดนิตามหลงันกัการเมอืงกใ็ห้
ออกจากราชการไปเลย”

แม้จะมเีก้าอี ้ส.ส. ให้ช่วง
ชิงกันไม่มาก แต่ระดับความ
เข้มข้นของการแข่งขันไม่แพ้
พืน้ท่ีอืน่แน่นอน

การแข่งขันช่วงชิงเก้าอี้ ส.ส. ในภาคใต้
จะดุเดือดเลือดพล่านแค่ไหน

ขึ้นอยู่กับใครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
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In Brief : ย่อความ

ตั้งสติสู้ภัยพิบัติ

ทรรศนะ

รัฐบาลอย่ามัวคิดแต่เรื่องผล
ประโยชน์ เร่ืองอ�านาจ มวัแย่ง
ชงิอ�านาจกนักจ็ะพ่ายแพ้น�า้ ก็
ขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องและทุก
ฝ่ายร่วมกันป้องกันน�้าไม่ให้
ถล่มอีก เอาสมองสู้กับภัย
ธรรมชาติ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

พลงัคนรุน่ใหม่?
“โลกเผดจ็การ” กบั “โลกประชาธปิไตย” 
คดิและเชือ่ไม่เหมอืนกนั เพราะอยูค่นละ
โลก ยิง่ “บิก๊ป้อม” ยนืยนั “คลายลอ็ก” 
กย็งัห้ามใช้โซเชยีลมเีดยีเสนอนโยบาย
พรรค ท�าให้มคี�าถามว่าแล้วจะหาสมาชกิ
พรรคอย่างไรเมือ่ไม่สามารถน�าเสนอ
นโยบายพรรค “กกต.” เองก็ยังใบ้กนิกับ
ข้อก�าหนดการใช้โซเชยีลมเีดยี 

“ไพร่หมืน่ล้าน-ธนาธร จงึรุง่เรอืง
กจิ” ประกาศจะเสนอนโยบายพรรคผ่าน
โซเชยีลมเีดยีต้นเดอืนตลุาคม โดยจดุยนื 
“พรรคอนาคตใหม่” ชัดเจนว่าจะท�าให้ 
“รฐัประหาร คสช.” เป็นครัง้สดุท้าย 
ไม่เอา “รัฐธรรมนูญปี 2560” และ 
“ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี”  

“ธนาธร จงึรุ่งเรอืงกิจ” บอกว่า
ลงพืน้ทีพ่บนกัธรุกจิ ปัญญาชน และชาว
บ้านแล้ว 44 จงัหวดั พบว่าปัญหาเศรษฐกจิ
ชนบทหนกัมาก เศรษฐกจิฐานรากก�าลงั
พงัท้ังระบบ ประชาชนกระเป๋าหนกัมาก 
มแีต่เหรยีญ ไม่มธีนบตัรเหลอือยูเ่ลย 
เนือ่งจาก 4 ปัจจยัทีไ่ม่ฟ้ืนคอื 1.พืชผล
การเกษตรส�าคัญๆราคาตกทั้งหมด 
2.อุตสาหกรรมประมงพังทั้งระบบ 
3.เศรษฐกจิท้องถิน่ไม่ขยบั และ 4.บรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ฯเตบิโต
กระจกุอยูท่ีบ่รษิทัใหญ่ทัง้หมด

“ธนาธร จงึรุง่เรอืงกิจ” ย�า้ถึงการเมอืง
ไทยว่าอย่าสิน้หวัง โดยเฉพาะการเลือก
ตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่
ประชาชนต้องเลอืกอย่างชดัเจนว่าต้องการ
ให้ประเทศอยูก่บั “ระบอบ คสช.” หรือ 
“ระบอบประชาธิปไตย”

ที่น่าสนใจการประชุม World 
Economic Forum ทีเ่วียดนาม “ธนา
ธร จงึรุง่เรอืงกิจ” เป็นหนึง่ใน “คน
รุน่ใหม่” ทีไ่ด้รบัเชญิให้พดูบนเวที
ระดบัโลก สะท้อนให้เห็นว่าสงัคม
ไทยและอาเซยีนก�าลงัตืน่ตวัและเชือ่
ในพลงัของ “คนรุ่นใหม่” ไม่ใช่พลัง
กลุม่อ�านาจเดิมๆทีจ่มปลกักับ “วงจร
อบุาทว์” ทีย่งัคดิและเชือ่แบบเดิมๆ!!

พายมุงัคดุถล่มฮ่องกงและฟิลิปปินส์
อย่างหนัก มผู้ีเสียชวิีตจ�านวนไม่
น้อย สร้างความอกสัน่ขวญัเสยีให้
กับคนไทย แม้จะไม่รุนแรงเท่า
ฮ่องกงและฟิลิปปินส์ แต่จะท�าให้
มีฝนตกหนักและลมแรง ซึ่งภัย
ธรรมชาติแก้ไขยาก ต้องเตรยีมรบั
และมีก�าลงัใจท�าให้หนกัเป็นเบา 

สถานการณ์น�า้ปีนีห้วงัว่าจะไม่เหมอืน
ปี 2554 ที่สร้างความเสียหายอย่าง
มหาศาล ทีว่ดัสวนแก้วก็น�า้ท่วมเหมือน
กัน บริเวณหลงักุฏอิาตมานีป่ลาว่ายน�า้
กนัอย่างสนุกสนานเลย น�า้มนัมาอย่าง
ชนิดต้ังตัวไม่ตดิ เพราะปีนัน้ฝนตกหนกั
และมีพายหุลายลูก 

ปีนีก้รมอุตนิุยมวิทยากเ็ตือนให้ระวัง
ฝนจะตกหนกั ถ้าหนกัไปกว่าน้ีอาตมา
เชือ่เหลอืเกนิว่ายากจะป้องกนั แต่คดิ
ว่าจะไม่หนกัเหมือนปี 2554 เพราะมี
การแก้ไข มกีารเตรียมรับมอืล่วงหน้า 
อาตมาจ�าได้ว่าปี 2554 ทีวั่ดจมน�า้ เสยี
หายไปเกือบ 100 ล้านบาท กระจก
หน้าต่างแตก วดัต้องปรบัปรงุอยูห่ลาย
ปี โดยเฉพาะทเุรยีนก�าลงัขึน้งามดกีต็าย
เรียบ คนท�าสวนท�าไร่เขด็ขยาดกนัไป
หลายเจ้า เพราะหมดทนุ หลายรายต้อง

ปล่อยสวนร้าง เพราะกลวัน�า้ท่วมอกี 
เมืองนนท์ไม่ท่วมก็เจออากาศร้อน แห้ง
แล้ง น�า้เคม็ 

เรือ่งธรรมชาตขิองประเทศเรา จาก
ทีอ่าตมาสงัเกตจนอาย ุ60 กว่าปี มนั
จะเกดิอทุกภยัทกุ 5 ปี 7 ปี หรือ 10 ปี 
อย่างน�า้ท่วมใหญ่ปี 2538 ต่อมาก็ปี 
2554 ปีนีก้ต้็องตืน่ตวัผนัน�า้ออกให้เต็ม
ที ่ ช่วงนีน้�า้ทะเลไม่หนนุมาก คคูลอง
ต่างๆอย่าปล่อยให้มนี�า้เดด็ขาด ถ้าน�า้
ทางเหนอืบ่ามาแล้วน�า้ทะเลหนุน เราก็
เจอแค่ฝนทีต่กลงมา ภยัพบิติักไ็ม่เกดิ 

รฐับาลอย่ามวัคดิแต่เรือ่งผลประโยชน์ 
เรือ่งอ�านาจ มวัแย่งชิงอ�านาจกนักจ็ะ
พ่ายแพ้น�า้ กข็อฝากผู้ทีเ่กีย่วข้องและทกุ
ฝ่ายร่วมกนัป้องกนัน�า้ไม่ให้ถล่มอกี เอา
สมองสูก้บัภยัธรรมชาต ิหยดุการกล่าว
ร้ายป้ายสีและสร้างความเกลียดชัง 
หายนะก็ไม่เกดิ เศรษฐกจิก็ไม่วบัิติ

หวงัว่าน�า้ปีน้ีคงเอาอยู่ สูไ้ด้ ถ้า
รัฐบาลขบัเคลือ่นเตม็ท่ี สือ่กช่็วย
ลงข่าวกระตุน้ให้เตรยีมตวั เตรยีม
ใจกนัไว้ จะได้ไม่ต้องตรอมใจ โดด
น�า้ตาย ฆ่าตวัตาย กรมชลประทาน
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องมสีติ 
มปัีญญา ปัญหาก็จะไม่เกิด เรากจ็ะ
อยูก่นัอย่างไม่ทกุข์ร้อน แม้น�า้ท่วม
กอ็ยูเ่ป็นสขุได้ น�า้แล้งกไ็ม่โศกเศร้า
เกนิไป

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

‘กสิกร’รุกบิ๊กดาต้าขับเคลื่อนธุรกิจ

19บจ.เข้าดัชนีDJSIมากสุดในอาเซียน

กสิกรไทยจัดต้ัง 2 ฝ่ายใหม่ดูแล Data 
Analytics และ Data Alchemist พฒันา
บคุลากร สร้างวฒันธรรมองค์กรขบัเคลือ่น
ด้วยข้อมลู สร้างมลูค่าเพิม่ปีนีไ้ม่น้อยกว่า 
2,000 ล้านบาท 

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารกสกิรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ตัง้ 2 
ฝ่ายงานใหม่ภายใต้สายงานบรหิารยทุธศาสตร์
องค์กร เพ่ือสร้างความสามารถสงูสดุด้าน Data 
Analytics ให้องค์กร ได้แก่ Enterprise Data 
Analytics Department (EA) เป็นศนูย์กลางดูแล
การสร้างความสามารถในการวเิคราะห์ข้อมลูเชิง
ลกึ (Analytics Use Case) ของธนาคาร สรรหา
และจดัสรรทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุการวิเคราะห์
ข้อมลู ตดิตามและขยายผลให้มกีารวเิคราะห์ข้อมลู
เชงิธรุกิจอย่างแพร่หลายจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 
รวมทัง้มีหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาด้านการวเิคราะห์
ข้อมูลเชงิลกึทัง้กบัหน่วยงานของธนาคารและ
ลกูค้าของธนาคาร เพ่ือสนับสนุนการวางกลยุทธ์
ของธนาคารท่ีขบัเคลือ่นด้วยข้อมลู

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรายงานว่า การ
คดัเลือกสมาชกิดชัน ีDJSI ปี 2561 จ�านวน 2,521 
บริษทัในตลาดทนุทัว่โลก และ 802 บรษิทัใน
กลุ่มตลาดเกดิใหม่ท่ีมขีนาดใหญ่และผ่านเกณฑ์
เบือ้งตน้ในการเขา้ลงทนุของผูล้งทนุสถาบนั 
ปรากฏว่า 19 บจ.ไทยเข้ากลุม่ดัชน ีDJSI Emerging 
Markets ปี 2561 มากสุดในอาเซยีนต่อเน่ืองเป็น
ปีที ่5 ได้แก่ 1.บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) 
2.บมจ.บ้านป ู(BANPU) 3.บมจ.บทีเีอส กรุป๊ โฮล 
ดิง้ส์ (BTS) 4.บมจ.ซพี ีออลล์ (CPALL) 5.บมจ.
เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร (CPF) 6.บมจ.เซน็ทรลั
พฒันา (CPN) 7.บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ 
(HMPRO) 8.บมจ.ไออาร์พซี ี(IRPC) 9.บมจ.อนิ
โดรามา เวนเจอร์ส (IVL) 10.บมจ.กสกิรไทย 
(KBANK) 11.บมจ.ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
(MINT) 12.บมจ.ปตท. (PTT) 13.บมจ.ปตท.
ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม (PTTEP) 14.บมจ.พี
ทที ีโกลบอล เคมคิอล (PTTGC) 15.บมจ.ไทย
พาณชิย์ (SCB) 16.บมจ.ปนูซเิมนต์ไทย (SCC) 
17.บมจ.ไทยออยล์ (TOP) 18.บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชัน่ 
(TRUE) 19.บมจ.ไทยยเูนีย่น กรุป๊ (TU)

นอกจากนี ้8 บมจ.ไทยยงัได้รบัการคดัเลอืก
เข้ากลุ่มดชัน ี DJSI World ได้แก่ 1.บมจ.ซพีี 

ออลล์ 2.บมจ.เซน็ทรลัพฒันา 3.บมจ.กสกิรไทย 
4.บมจ.ปตท. 5.บมจ.ปตท.ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลยีม 6.บมจ.พทีที ี โกลบอล เคมคิอล 
7.บมจ.ไทยพาณิชย์ 8.บมจ.ปนูซเิมนต์ไทย  

ส่วน บจ.ไทยทีไ่ด้คะแนนเป็นทีห่นึง่ด้าน
ความยัง่ยนืรายกลุ่มอตุสาหกรรม ได้แก่ 1.บมจ.
บ้านป ูกลุม่ถ่านหนิและเชือ้เพลงิ 2.บมจ.ไออาร์
พซี ีกลุม่การกลัน่และการตลาดน�า้มนัและแก๊ส 
3.บมจ.ปตท. กลุม่น�า้มนัและแก๊สต้นทาง 4.บมจ.
ทรู คอร์ปอเรชั่น กลุ่มบริการโทรคมนาคม 
5.บมจ.ไทยยเูน่ียน กรุป๊ กลุม่อาหารและเคร่ือง
ดืม่ และม ี1 แห่งทีม่ไิด้จดทะเบียนในตลาดหลกั
ทรพัย์ฯและได้รบัการคดัเลอืกเข้าดัชน ีDJSI คือ 
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ กลุม่อาหารและเครือ่งด่ืม  

Digital Lending Department (DL) รบัผดิ
ชอบการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลึกจากหลายฐานข้อมลู 
เพือ่น�าเสนอผลติภณัฑ์สนิเชือ่ได้ตรงกบัความ
ต้องการของลกูค้าในราคาทีเ่หมาะสมกบัระดับ
ความเสีย่งของลกูค้าแต่ละราย เพิม่โอกาสในการ
สร้างรายได้และประสิทธผิลให้ธนาคาร พร้อมลด
ความเสีย่งด้านเครดติ ดแูลเรือ่งการสร้างรปูแบบ
การปล่อยสนิเชือ่ผ่านช่องทางดจิทัิลให้เกดิการ
ด�าเนนิการเบด็เสรจ็บนแอพพลเิคชัน่ K PLUS 
เพือ่อ�านวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์
ใหม่ให้แก่ลกูค้าในยุคดิจทิลั ลกูค้าสามารถทราบ
ผลอนมุตัแิละได้รับเงนิเข้าบัญชภีายใน 1 นาที 
รวมทัง้พฒันาบรกิาร Lending Service Platform 

เพือ่แสวงหารายได้จากช่องทางใหม่ๆให้แก่ธนาคาร
นอกจากนีธ้นาคารยงัมแีผนสรรหาและ

พฒันาบคุลากรด้าน Data Analytics ยกระดบั
ให้มคีวามพเิศษ น่าสนใจ และแตกต่างจากองค์
กรอืน่ๆ โดยเพิม่ต�าแหน่งงาน Data Alchemist 
ทีเ่น้นการผสมสานการใช้บ๊ิกดาต้าเข้ากบัเทคนคิ 
Advanced Analytics ในการหาสูตรเพือ่ตอบ
โจทย์ธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็ โดยท�างานร่วม
กบัหน่วยธรุกจิแบบไร้รอยต่อภายใต้คอนเซป็ต์ 
Turning Data into Gold; the Ultimate of 
Advanced Analytics ซึง่ธนาคารวางยทุธศาสตร์
สู่ Data-Driven Bank อย่างสมบรูณ์ และสร้าง
บรกิารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลกูค้าอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยปี 2561 จะสามารถน�าฐานข้อมูลบิก๊ดาต้ามา
พฒันาเป็นการใช้งานจริงได้ไม่ต�า่กว่า 400 กรณี 
สร้างรายได้หรอืลดต้นทุนให้แก่ธนาคารเป็นมลูค่า
ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท และปี 2563 จะสร้าง
รายได้หรอืลดต้นทุนให้แก่ธนาคารเป็นมลูค่าไม่
น้อยกว่า 50% ของทัง้หมด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เชิญ
ชวนผู้สนใจเลอืกชมและเลือกซือ้สนิค้าสขุภาพและ
ความงาม โอท็อประดับ 3-5 ดาว และโอท็อป ซี
เล็ค มากกว่า 70 ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการคัดเลือก
จากทั่วประเทศ พร้อมผลิตภัณฑ์ต้นแบบของท่ี
ระลกึทีผ่่านการพฒันาต่อยอดและถอดอตัลักษณ์
ประจ�าถิ่นมากกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ชื่นชม 
นับเป็นครั้งแรกของกระทรวงพาณิชย์ในการ
รวบรวมผลิตภัณฑ์โอท็อปคุณภาพเกรดพรีเมียม
จากทั่วประเทศมาไว้ในงานนี้ ห้ามพลาด วันที่ 
21-23 กันยายน 2561 นี้ ณ ลานเอเทรียม 2 ชั้น 
G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชวนอุดหนุนสินค้าไทย



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4918 (1443) วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

ฮ่องกงเริม่เก็บกวาด 
ทางการฮ่องกงระบวุ่า พายุไต้ฝุน่
มงัคดุทีพ่ดัผ่านฮ่องกงสร้างความ
เสียหายรนุแรง มคีนบาดเจบ็
กว่า 300 คน ชาวเมอืงกว่า 1,500 
คนต้องค้างคนืในทีพ่กัชัว่คราว 
ลมกระโชกกว่า 230 กโิลเมตร
ต่อช่ัวโมง พดัอาคารระฟ้าหลาย
แห่งไหวเอน กระจกหน้าต่าง
แตกกระจายปลิวว่อน หลาย
พื้นที่มีน�้าท่วมสูงถึงระดับเอว 
หลังจากพดัผ่านไปแล้วประชาชน
เริ่มลงมือท�าความสะอาดซาก
ความเสยีหายตามท้องถนน ขณะ
ท่ีเจ้าหน้าทีช่่วยกนัเลือ่ยต้นไม้ที่
ล้มขวางถนน 

เทีย่วดวงจันทร์คนแรก 
สเปซเอก็ซ์ ผูผ้ลติและให้บรกิาร
ขนส่งอวกาศของสหรฐั เปิดตวั
นักท่องเทีย่วดวงจนัทร์คนแรก
ของบรษิทั เป็นมหาเศรษฐเีจ้าของ
ธรุกจิแฟชัน่ออนไลน์ชาวญ่ีปุน่
ท่ีอยากน�าคณะศลิปินโลกขึน้ไป
ด้วย นัน่ก็คอื นายยซูาก ุมาเอ
ซาวะ วยั 42 ปี จะเดนิทางรอบ
ดวงจนัทร์คนแรกของโลกนบัจาก
ยานอพอลโล 17 ของสหรฐัน�า
นกับนิอวกาศลงจอดครัง้หลงัสดุ
ในปี 2515 

ต้องคุยแบบเท่าเทยีม 
ประธานาธบิดมีเิกล ดอัิซ-กาเนล 
ของควิบา ให้สัมภาษณ์สถานี
โทรทัศน์เวเนซุเอลาว่า คิวบา
ต้องการเจรจากบัสหรัฐ แต่ต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียม ควิบาไม่
ยอมรบัการถกูยดัเยยีดและจะ
ไม่ยอมอ่อนข้อ ควิบาไม่ได้รกุราน 
แต่ปกป้องและแบ่งปัน พร้อม
กบัชืน่ชมความเป็นพนัธมติรกบั
เวเนซเุอลา และแสดงความยินดี
กบันายอนัเดรส มานเูอล โลเปซ 
โอบราดอร์ ทีช่นะเลอืกตัง้เมือ่
เดือนกรกฎาคมและจะเข้ารับ
ต�าแหน่งในปลายปีนี้ว่า เป็น
ความหวังของลาตินอเมรกิา

ข่าวย่อย
สหรฐั/จนีเปิดศกึระลอกใหม่ 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
หรอืไอเอม็เอฟกล่าวว่า เศรษฐกจิ
ของอังกฤษจะประสบภาวะหดตัว
หากองักฤษออกจากการเป็นสมาชกิ
สหภาพยโุรปหรอือยี ูโดยไม่สามารถ
บรรลขุ้อตกลงเก่ียวกบัการพ้นจาก
การเป็นสมาชิกอียูได้ ไอเอ็มเอฟ
คาดหมายว่า หากองักฤษบรรลขุ้อ
ตกลงอย่างกว้างๆเกีย่วกบัการถอน
ตัวออกจากอียูหรือที่เรียกว่าเบร็ก
ซิท เศรษฐกิจของอังกฤษจะขยาย
ตัวราวร้อยละ 1.5 ในปีน้ีและปีหน้า 
ซึ่งเป็นอัตราที่ตามหลังเยอรมนี
และฝรั่งเศส 

นางคริสติน ลาการ์ด กรรมการ
ผู้จัดการไอเอ็มเอฟ กล่าวระหว่าง
การน�าเสนอรายงานประจ�าปีเกีย่ว
กบัเศรษฐกจิองักฤษว่า ยงัมองโลก
ในทางท่ีดี คาดหวังเป็นอย่างยิ่ง
และภาวนาอย่างเต็มที่ว่าจะมีข้อ
ตกลงระหว่างอียูกับอังกฤษได้ใน
ที่สุด หากไม่สามารถบรรลุข้อตก

ไอเอ็มเอฟเตือนอังกฤษสรุปเบร็กซิท  
ลงเรือ่งเบรก็ซทิจะน�าไปสูภ่าวะหด
ตัวของเศรษฐกิจอังกฤษได้ 

อังกฤษมีก�าหนดจะถอนตัว
ออกจากอียูในอีกราว 6 เดือนข้าง
หน้า นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ 
ของอังกฤษ ก�าลงัพยายามหาทาง
ประสานความเหน็ทีแ่ตกต่างภายใน
พรรคอนุรักษ์นิยมของเธอกรณีที่
ว่าอังกฤษควรมีความใกล้ชิดกับอี
ยูในระดับไหนหลังจากไม่ได้เป็น
สมาชกิอยีแูล้ว เธอคาดหวงัจะเหน็
ความคบืหน้าในเรือ่งข้อตกลงเบรก็
ซิทเมื่อได้พบหารือกับผู้น�าอียูใน
สัปดาห์นี้

รฐับาลสหรฐัเรยีกเกบ็ภาษสิีนค้า
จากจนีในอตัรา 10% จนถึงสิน้
ปีนี ้และจะเพิม่เป็น 25% ตัง้แต่
วันท่ี 1 มกราคมปีหน้า ขณะที่
จนียนืยนัไม่ยอมให้สหรฐักระท�า
ฝ่ายเดียวแน่นอน 

ส�านักงานคณะผูแ้ทนการค้า
ของสหรฐัออกแถลงการณ์ว่า สนิค้า
ของจนีทีส่ง่ออกมายงัสหรฐัเกอืบ 
6,000 รายการ คิดเป็นมลูค่ารวม
ประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์
สหรฐั (ราว 6.5 ล้านล้านบาท) จะ
ต้องจ่ายภาษเีพิม่ขึน้ในอตัรา 10% 
ตัง้แต่วนัที ่24 กนัยายนเป็นต้นไป 
ก่อนที่ก�าแพงภาษีจะเพิ่มขึ้นเป็น 
25% ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2562

ทัง้นี ้รฐับาลสหรฐัยงัคงมุง่เน้น
ไปทีส่นิค้าด้านเทคโนโลยแีละอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส์ อาท ิส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเครื่องใช้
เฉพาะทางในส�านกังาน เช่น เครือ่ง
ถ่ายเอกสาร และเครือ่งนับธนบัตร 
อย่างไรก็ตาม มรีายงานว่ารายชือ่
สนิค้าซึง่มกีารประกาศข้ึนภาษใีน
คราวน้ีลดลงจากเดมิ 300 รายการ 
หลงัส�านกังานคณะผูแ้ทนการค้าใน
กรุงวอชงิตันได้รับเร่ืองร้องเรยีนมาก

ถงึ 6,000 ครัง้จากทัง้ผูป้ระกอบการ
และผูบ้รโิภค

ส�าหรบัสนิค้าทีม่กีารตดัออก
ไปรวมถึงผลิตภณัฑ์หรือส่วนประกอบ
ส�าหรับสินค้าของแอปเปิลหลาย
รายการ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงอาศัย
ฐานการผลติในจนี โดยแอปเปิลส่ง
หนงัสอืถงึส�านกังานคณะผูแ้ทนการ
ค้าในกรงุวอชงิตนัเมือ่ต้นเดอืนที่
ผ่านมาว่าสนิค้าบางอย่างของบรษิทั
อาจมรีาคาแพงขึน้ในอนาคตหาก
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ เดนิ
หน้ามาตรการก�าแพงภาษีรอบใหม่
ต่อจนี และผูน้�าสหรฐักล่าวว่าแอปเปิล
ควรย้ายฐานการผลติทัง้หมดจาก
จนีกลบัสหรฐัเพือ่ไม่ต้องได้รบัผล 
กระทบจากสงครามการค้ารอบน้ี

อนึง่ รฐับาลสหรฐัประกาศตัง้
ก�าแพงภาษ ี25% เมือ่เดอืนมถินุายน
ส�าหรบัปรมิาณการน�าเข้าสินค้าของ

จนี 50,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั (ราว 
1.62 ล้านล้านบาท) ซึง่สนิค้ากลุม่
แรก 34,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
(ราว 1.10 ล้านล้านบาท) ต้องจ่าย
ภาษตีัง้แต่วนัที ่6 กรกฎาคมทีผ่่าน
มา ส่วนก�าแพงภาษสี�าหรบัสนิค้าที่
เหลอือกี 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ราว 520,000 ล้านบาท) มผีลเมือ่
ต้นเดอืนสงิหาคมทีผ่่านมา ซึง่รฐับาล
จนีใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการตัง้
ก�าแพงภาษต่ีอสนิค้าของสหรฐัทีอ่าจ
จะเหนอืชัน้กว่า 

บทบรรณาธกิารภาษาจนีของ
โกลบอลไทม์สทีถ่กูตพีมิพ์โดยพีเพิล
เดลี ่หนงัสือพิมพ์ของพรรคคอมมิว 
นสิต์จีน ระบวุ่า ไม่ใช่เรือ่งใหม่ท่ี
สหรฐัพยายามเพ่ิมความตึงเครยีด
เพื่อฉวยโอกาสเอาเปรียบในการ
เจรจา จีนเตรยีมตอบโต้ให้เหนอื
ชัน้กว่าและจะท�าให้สหรัฐเจบ็ปวด
มากขึน้ ด้านหนงัสอืพมิพ์วอลล์สตรที
เจอร์นัลของสหรฐัอ้างเจ้าหน้าทีจี่น
ว่า รฐับาลจนีอาจบอกปัดการเจรจา
การค้าในเดอืนนีห้ากรฐับาลสหรัฐ
ยงัเดินหน้าเกบ็ภาษคีรัง้ใหม่ เพราะ
จีนจะไม่ยอมเจรจาโดยมีปืนจ่อ
ศีรษะอยู่ 

ต่างประเทศ
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จํากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

‘ไทย-ออสเตรีย’ร่วมอนุรักษ์ศิลปะ
พดูถงึ “นกัอนรุกัษ์ศลิปะ” ประเทศไทย
อาจไม่คุน้ห ูแต่ประเทศทีเ่จรญิแล้ว
โดยเฉพาะฝ่ังยโุรปให้ความส�าคญักบั
ศลิปวัฒนธรรมโบราณเป็นอย่างมาก 
ปัจจบุนัมกีารน�าองค์ความรู้ทางด้าน
วทิยาศาสตร์มาอนรุกัษ์งานศลิปะ
เพือ่ให้คงอยูย่าวนานสบืไป โดยจะ
มีความร่วมมือทางวิชาการด้าน
หลกัสตูรนกัอนรุกัษ์ศลิปะ หลกัสตูร
นานาชาตริะหว่างสองสถาบนัช้ันน�า
ในไทย-ออสเตรียในเร็วๆนี้

ผศ.ดร.วนัชยั สทุธะนันท์ 
อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 
และ ผศ.ดร.สมพศิ ขตัตยิพิกลุ 
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร ร่วมกบั 
University of Applied Arts, Institute 
of Conservation กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย และสถาน
เอกอคัรราชทตูประเทศออสเตรยี 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หวัข้อองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์
เพือ่การอนรุกัษ์ศิลปะ เพ่ือให้ความ
รูแ้ก่บคุลากร ตอบสนองพนัธกจิ
ของมหาวทิยาลยัด้านการอนรุกัษ์
ศลิปกรรม เพือ่ธ�ารงไว้ซ่ึงมรดกทาง
ศิลปวฒันธรรม โดยได้รบัเกยีรติ
จาก H.E. Mrs. Eva Hager 
เอกอัครราชทูตออสเตรียประจ�า

ประเทศไทย มาเป็นประธานในพธิี 
พร้อมด้วยนายชยัณรงค์ อนิทรมี
ทรพัย์ กรรมการสภามหาวทิยาลัย
ผูท้รงคณุวฒุ ิและผู้บรหิาร เข้าร่วม
ในงานคร้ังนีด้้วย

ภายในงาน Dr.Tatjana Bayerova 
จาก University of Applied Arts, 
Institute of Conservation เป็น
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประยกุต์ใช้องค์ความรูท้างวิทยาศาสตร์
ในการอนรุกัษ์งานศลิปะ ซึง่ในการ
อบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื การ
อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เกีย่วกบัการตรวจสอบชิน้ส่วนศลิป
วัตถุโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
นอกจากนีย้งัมีการบรรยายพิเศษ
จาก Mag.Bernhard Kernegger, 
Head of Studies และ Professor 
Dr.Krist Gabriela, Head of 
Conservation School มหาวทิยาลยั 
University of Applied Arts ใน 
เรือ่งระบบการศกึษาของประเทศ
ออสเตรยีและงานอนรุกัษ์ในทวปี
ยโุรป   

ทัง้น้ี โครงการอบรมเชิงปฏบัิติ
การเป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมการ
เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศออสเตรยี
ครบรอบ 150 ปี

Sushi Cyu ดึงเชฟมิชลินชื่อดัง
เสิร์ฟซูชิโอมากาเสะสุดพิเศษ
Sushi Cyu & Carnival Yakiniku ร้านซูชิและปิ้งย่างระดับพรีเมียม
ภายใต้บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด ตอกย�้าความเป็นผู้น�าด้าน
อาหารญีปุ่น่ระดบัพรเีมยีมด้วยการเชญิ “เคนจ ิเกยีวเตน” เชฟมิชลนิ 
3 ดาวที่มีชื่อเสียงที่สุดจากประเทศญี่ปุ่นในขณะนี้ เสิร์ฟซูชิโอมากาเสะ
ให้ชาวไทยได้ลิ้มรสสุดพรีเมียมถึงใจกลางกรุงเทพฯเป็นครั้งแรก

ซูชิที่ผ่านการสร้างสรรค์จากมือเชฟเคนจิถือเป็นที่สุดของบรรดา
นักชิมตัวยง การปรุงซูชิอันโดดเด่นของเชฟเคนจิใช้วิธีการปั้นสมัยเอ
โดะ ซึง่หาได้ยากในปัจจบุนั ผสานกบัวัตถดุบิท่ีคดัสรรมาอย่างพถิพีถินั 
ไม่ว่าจะเป็นข้าวญี่ปุ่นที่มาจากเกาะคิวชูที่ปลูกโดยใช้น�้าแร่จากภูเขาใน
พืน้ทีท่ีอ่ณุหภมูริะหว่างกลางวันและกลางคืนแตกต่างกนัมาก ท�าให้ได้
ข้าวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปรุงด้วยน�้าส้มสายชูแดงที่มีรสเบาแต่ทว่า

นุม่ลกึ เสรมิความพิเศษยิง่กว่าเดมิ
ด้วยวัตถุดิบสดจากทะเลที่ตลาด
ปลาสคึจิทิีข่ึน้ชือ่ ทัง้หมดนีเ้ชฟเคน
จิตั้งใจคัดสรรและปรุงซูชิทุกค�า
อย่างพถิพีถินัเพือ่เสร์ิฟสิง่ทีด่ทีีส่ดุ
ให้กับลูกค้าทุกท่าน

ไม่ต้องเดินทางไปรอคิวถึง 6 
เดือนที่ประเทศญ่ีปุ่นก็สามารถ
สมัผสัประสบการณ์การรบัประทาน
ซูชิโอมากาเสะสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดย
เชฟเคนจิได้ก่อนใคร โอกาสพเิศษ
เช่นนี้มีจ�ากัดเฉพาะวันที่ 19-23 
กันยายน 2561 วนัละ 3 รอบ เวลา 
12.00, 18.00 และ 20.45 น. ณ 
ร้าน Sushi Cyu สาขาศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4918 (1443) วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561


